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…Hát eltemették a régi Magyarországot. Szép temetés volt. Sírját 
beültették virágokkal és fejtül hímes fejfát szúrtak. Hogy akik élünk 
még, sírhassunk és sírjunk, és ne merjen eszünkbe jutni az élet, de örök-
ké lássuk a dombot és a virágos dombon a hímes, csillagos, buzogányos 
fejfát. 

Belenyugszunk, mert bele kell nyugodnunk ebbe is és – hiszünk örök 
életünkbe. 

Elindultunk új utunkon, de magunkkal visszük a nagy temetés em-
lékét és egy szilánkot egy keresztre feszített ország keresztjéből.  

Két esztendeje, hogy sokan közülünk imádkozni tanultak, és sokan 
átkozódni is. És sokan álmodozni, és sokan megtanultak sírni is, de a 
legtöbben a vizeket néztük, a mi vizeinket, akik harsogva sietnek he-
gyeinkből lefelé, ki az Alföldre. Sokan néztük a vizeket, és közülünk 
sokan el is indultak a vizek mentén le a hegyekből, ki, arra napnyugat 
felé. Hogy onnan soha vissza ne jöjjenek. 

De az imádkozás ideje eltelt. És el az átkozódás ideje is. Az álmodo-
zásnak is vége és a sírásnak is. Aki pedig elindult a vizek mentén, az 
többé ide nem jöhet vissza, aki közülünk elmegy, az ne is kívánkozzék 
közénk vissza valaha, annak itt helye nem lesz soha, és jussa sem lesz 
annak. 

* 

Fölébredtünk. Látni akarunk, tisztán. Szembe akarunk nézni az Élet-
tel, tisztában akarunk lenni helyzetünkkel. Ösmerni akarjuk Magunkat. 

Számba kell vennünk erőinket, szerveznünk kell a munkát, tudnunk 
kell a célt, amit el akarunk érni. 

Aki fél, aki gyáva, aki nem bízik, aki nem hisz, aki gyenge, az lépjen 
ki a sorból. Az menjen. Az nekünk bajt csinál, az a mi munkánkat aka-
dályozza, az a mi lábunk elé gáncsot vet, a mi árulónk! 

Senki se sirassunk, aki elmegy innen. Senkit s tartsunk vissza. De 
biztassuk azt is, aki habozik: az ingadozóknak sincsen helye itt most. 

Kiáltó szó vagyok: ezt kiáltom! 

* 

Az ítélet végrehajtatott: Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros 
kétmillió magyarsága bekebeleztetett Romániába… 
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Nem rekriminálunk. Nem keresünk árulókat, nem keressük a meg-
alkuvókat, a gyávákat, a bűnösöket vagy a bűnbakokat. Nem vigasz-
taljuk magunkat gyáván azzal, hogy most hibáztatunk. De viseljük sor-
sunkat, ahogyan az reánk méretett. 

Nem keresünk jogot vagy jogtalanságot, nem igazságot vagy igaz-
ságtalanságot, nem várunk méltányosságot, sem kegyelmet. 

Nem is kérünk. 
Nem kutatjuk, hogy a nélkülünk rólunk készült és kötött trianoni 

szerződés miféle koldusalamizsnát rendelt számunkra. 
Nincsen sok értelme ennek. 

A mi igazságunk: a mi erőnk. 

Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni magunknak. 
A bátraknak kiáltok hát, a harcolni akaróknak, a kötelesség-

tudóknak, a látni akaróknak, az előre nézőknek. 
Álljanak elő. Ne szégyenkezzenek, ne aludjanak, ne duzzogjanak. 
Az Élet nem vár, az Élet rohan. 
Kiáltó szómmal ezt kiáltom! 

* 

A fundamentum, amire nyugodt lelkiismerettel és bízó lélekkel épít-
hetünk: kétmillió magyar. 

Kétmillió magyar, ezer esztendős históriája tudatában és tanulságai-
val, geográfiailag egységes területen egy 13–14 milliós, nem homogén 
lakosságú, fiatal, alig félszázada önálló életet élő, szegény ország kere-
tében nagy súlydifferenciákat okozhat, amennyiben vele együtt műkö-
dik, vagy pedig ellene dolgozik. 

Velünk, Erdély magyarságával minden időben számolni kell annak, 
aki szuverenitását reánk kiterjesztette. Számolnia kell Romániának is, ha 
azt akarja, hogy területi és népességben való gyarapodása erőgyarapo-
dást is jelentsen, nem pedig fölös terhet, súlyos kölöncöt. 

Nem szabad elfelejtenie, hogy mi nem az egységes magyarságból el-
szakasztott egyszerű létszám vagyunk, de külön históriai egység ezer 
esztendő óta, saját külön erdélyi öntudattal, önálló kultúrával, önérzet-
tel. Tudtunk számolni minden helyzettel, tudtunk kormányozni és tud-
tunk nehéz vereségek után talpra állani. Erőnket ösmerjük, nem becsül-
jük azt túl, de nem is kicsinyeljük: sokszor megpróbáltuk, mennyit bí-
runk. 
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Mi, kétmillió dolgozó, adózó, anyagi és kultúrértékeket produkáló 
polgár felséges erőgyarapodása vagyunk Romániának. De mi, kétmillió 
nem dolgozó, improduktív gyűlölködő, alattomos belső ellenség: bor-
zalmas rákfenéje vagyunk Romániának. 

Nyíltan és őszintén valljuk azonban: inkább vagyunk lojálisak, mint 
rebellisek, inkább építők, mint rombolók, inkább nyílt barátok, mint tit-
kos ellenségek. 

De azzal a feltétellel, ha megadatik számunkra az új keretek között 
az a minimum, melyet mi nemzeti kultúránk, ősi szokásaink, faji öntu-
datunk, szociális érzésünk, gazdasági fejlődésünk szempontjából ezer 
esztendős múltunk tanulságaképpen nélkülözhetetlennek tudunk. 

 


